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04 Haziran 2013 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

HALK, AKP FA ŞĐZM ĐNE DUR DEDĐ 

 

Şimdi gerçekleri görme zamanı. 

Şimdi halka uygulanan polis terörünü hemen durdurma zamanı. 

Bu hunharca saldırıyı durdurun. 

Unutmayın tarih halkına zulmeden diktatörlerin hazin sonu ile doludur. 

 

Ülkemiz tarihine not düşüldü bir kez daha. 
Bir kez daha diktatörlere, dayatmacılara, yağmacılara, emperyalizmin uşaklarına boyun eğmeyeceğini 
gösterdi Türkiye. 
 
Ordusundan, yargısına, ilkokulundan üniversitelerine dek tüm toplumun yeniden düzenlenmesinin, kaç 
çocuk yapacağından, içkisinden sigarasına yaşam tarzına karışılmasının yarattığı gerilim sonucu gezi 
parkı bardağı taşırmıştır.  
 
Son on yılın haksızlıklarının, sineye çekilmiş mağduriyetin patlamasıdır bu. 
Tekel işçilerine saldırdılar. Sadece işlerini istiyorlardı. Çalışarak evlerine ekmek götürmek istiyorlardı. 
Uludere'de 35 insanı katlettiler. Fütursuzca. 
ODTÜ'de yürüyüş yapan öğrencilere saldırdılar. Özerk Üniversite isteyemezsin dediler. 
"Kentsel dönüşüm" diye insanları evinden attılar. Tek göz evini savunana saldırdılar. 
1 Mayıs'ta Đstanbul'u hapishaneye çevirdiler. Taksim'e çıkamazsın dediler. 
Dolmabahçe'de futbolseverlere saldırdılar... şirazeden çıktılar.  
Akıl izan kalmadı. Gözleri döndü. 
Đnsana, doğaya, yaşama ait olan, güzel olan her şeye saldırdılar. 
 
Kentine, parkına, ağacına sahip çıkan insanlara saldırdılar. 
Hunharca, düşmanca kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden. 
 
Şimdi takım elbiseleri ile gerdan kırarak kameraların önüne çıkıp; "marjinal gruplar, teröristler" 
diyorlar. Oysa korku gözlerinden okunuyor.  
Toplumsal meşruiyeti olan bir hareketin karşısında kendisinin "marjinal" kaldığını görüyorlar. 
 
Meydan okuması bundandır. Đnadı, kibri bundandır Recep Tayyibin. Bu yüzden tehdit ediyor.  Ülkenin 
değil kendi ideolojisinin başbakanı olduğunu ve inandığı yaşam tarzını zorla dayatacağını söylüyor. 
 
Yediği tokadın şaşkınlığında kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Ama şaşkın. Bu cemaatinden öğrendiği 
"biat" kültürünü topluma dayatamayacağını görmenin şaşkınlığıdır. 
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Elbette iktidar ve emperyalist patronları bu kadar kolay teslim olmayacaklardır. Ama yenildiler. 
Karizma çizildi, Kasımpaşalı havası söndü. Bundan böyle kendi yalakaları ve medya patronları hariç 
kimseyi korkutamayacaklar.  
 
Türkiye genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, öğrenci, emekli, ev kadını; dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin birleşti, yakın tarihte yaşanan “siyasi” ayrılıkların ne denli yapay olduğunu yaşayarak 
öğrendi. 
 
Birlik olduğunda, asgari talepleri doğrultusunda ayağa kalktığında ne denli güçlü, ne denli meşru 
olduğunu gördü. 
 
Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. 
 
Bu güzel ülkenin güzel insanları gelecek güzel günlere olan inancını ve kararlılığını bir kez daha 
göstermiştir. 
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